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Górno w czołówce najlepszych gmin w Polsce - czytaj na str. 5

20 listopada - 20 grudnia 2009 r.

dokończenie na str. 3

dokończenie na str. 2

Wójt gminy Jarosław Królicki dokonuje przecięcia wstęgi  
na nowym boisku w Skorzeszycach.

Historyczna chwila oficjalnego oddania do użytku chodnika 
przy drodze krajowej w Woli Jachowej: wstęgę przecina Jan 
Sikora – przewodniczący Rady Gminy w Górnie.

Boisko w Skorzeszycach i chodnik w Woli Jachowej

Edukacja najmłodszych 
za unijnę środki

Inwestycje, na które czekano...
Wtorek, 10 listopada 2009 r. – to data, która przejdzie do historii gminy: tego dnia, w sposób niezwykle uroczysty, 

oddano oficjalnie do użytku dwie inwestycje, na które, przez wiele lat, niecierpliwie, czekali mieszkańcy Skorzeszyc  
i Woli Jachowej. Mowa o wielofunkcyjnym, bardzo nowoczesnym, boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Skorze-
szycach oraz o chodniku, przy trasie krajowej nr 74, który zwiększa bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza uczniów szkoły  
w Woli Jachowej.

Maluchy ze Skorzeszyc pod opieką dyrektor Lidii Rafalskiej.

W roli głównej  
– przedszkolaki

Uroczystą konferencją zainauguro-
wano w Krajnie - 18 października br. 
- realizację projektu unijnego: „Edu-
kacja przedszkolna – piękne dzieciń-
stwo i lepszy start w dorosłe życie”, 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Uczestniczyły w niej 
maluchy z sześciu punktów przed-
szkolnych, uruchomionych w gminie 
(Bęczków, Krajno, Leszczyny, Radlin, 
Skorzeszyce i Wola Jachowa), ich ro-
dzice, wychowawcy, dyrektorzy szkół 
oraz zacni goście.
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Pierwsza część uroczystości 
odbyła się w Szkole Podstawowej 
w Skorzeszycach. Gospodarze, 
dyrektorzy szkół: Lidia Rafalska, 
Jolanta Czerwiak oraz Jerzy Sno-
pek powitali gości honorowych: 
wiceprzewodniczącą Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego 
- Alfredę Zawieruchę - Rubak, 
wicemarszałka woj. świętokrzy-
skiego – Zdzisława Wrzałkę, dy-
rektor Oddziału Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad w 
Kielcach – Ewę Sayor, ks. prałata 
Henryka Węgrzyna - proboszcza 
miejscowej parafii, gospodarzy 
gminy: wójta Jarosława Królic-
kiego i przewodniczącego Rady 
Gminy Jana Sikorę, radnych, 
sołtysów, dyrektorów szkół gmin-
nych, przedstawicieli mieszkań-
ców, uczniów i grono pedagogicz-
ne szkół. W części oficjalnej goście 
oraz gospodarze gminy podzięko-
wali wszystkim, którzy przyczynili 
się do sfinalizowania tych potrzeb-
nych inwestycji, służących młode-
mu pokoleniu oraz bezpieczeństwu 
pieszych.

Następnie, na boisku, ks. pro-
boszcz odmówił okolicznościową 
modlitwę, poświęcił obiekt, po 
czym  nastąpiło uroczyste prze-
cięcie wstęgi w bramie prowadzą-
cej do kompleksu boisk: do piłki 
nożnej, siatkówki i koszykówki. 
Goście honorowi oraz gospodarze 

Boisko w Skorzeszycach i chodnik w Woli Jachowej

Inwestycje,  
na które czekano...

dokończenie ze str. 1

Walory nowoczesnego boiska praktycznie sprawdzają: wiceprzewodnicząca  
Sejmiku Woj. Świętokrzyskiego Alfreda Zawierucha - Rubak oraz wicemarszałek  
Zdzisław Wrzałka.

gminy praktycznie sprawdzili walory bo-
isk ze sztuczną nawierzchnią. Wszyscy 
nie mogli się nachwalić nowoczesności 
i funkcjonalności obiektu sportowego, 
który służyć będzie młodzieży przez 
długie lata.

Po tej ceremonii uczestnicy uro-
czystości wrócili do sali gimnastycznej 
szkoły, gdzie obejrzeli słowno - muzycz-
ny program artystyczny, gloryfikujący 
sport oraz bezpieczeństwo na drogach, 
w wykonaniu uczniów SP w Skorzeszy-
cach oraz szkół w Woli Jachowej.

Następna część uroczystości odby-
ła się na nowo zbudowanym chodniku, 
przy drodze krajowej nr 74, w Woli Ja-
chowej. Także i tutaj obiekt został po-
święcony przez ks. proboszcza Henryka 
Węgrzyna, po czym zasłużeni dla tej 
inwestycji, m.in. przewodniczący Rady 
Gminy Jan Sikora, wójt Jarosław Królic-
ki oraz dyrektor Oddziału GDDKiA Ewa 
Sayor, a także reprezentantka samorządu 
szkolnego – Natalia Chochół z kl. III 
SP, przecięli symboliczną wstęgę, zawie-
szoną na chodnikiem.

Po tej ceremonii, uczestnicy spotka-
nia przeszli do szkoły, gdzie podsumo-
wano realizację tych ważnych dla gminy 
inwestycji.  (Kos.)

Goście honorowi uroczystości w Skorzeszycach.

Symboliczną wstęgę, nad chodnikiem w Woli Jachowej, przecina dyrektor Oddziału  
GDDKiA – Ewa Sayor ( z lewej).
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dokończenie ze str. 1

Urząd Gminy w Górnie informuje, 
że od 19 października do 15 grudnia br. 
można składać wnioski o dofinansowanie 
usunięcia i unieszkodliwienia odpadów 
zawierających azbest, pochodzący z bu-
dynków znajdujących się na terenie gmi-
ny Górno.

Wnioski należy pobierać w Urzędzie 
Gminy, pokój nr 8, lub u sołtysów, a tak-
że ze strony internetowej www.gorno.pl  
(aktualności). Więcej informacji pod  
nr tel.: (041)3023642.

Usuń azbest !

Do zabawy włączył się wicekurator oświaty Lucjan Pietrzczyk.

Koordynator projektu i gospodyni spo-
tkania – Anna Michalska powitała: posła 
na Sejm RP- Przemysława Gosiewskie-
go, wiceprzewodniczącą Sejmiku Woj. 
Świętokrzyskiego Alfredę Zawieruchę 
- Rubak, wicemarszałka woj. świętokrzy-
skiego Zdzisława Wrzałkę, wicekuratora 
Lucjana Pietrzczyka, gospodarzy gminy 
z wójtem Jarosławem Królickim i prze-
wodniczącym Rady Gminy Janem Siko-
rą, księży, radnych, sołtysów, mieszkań-
ców gminy a przede wszystkim głównych 
bohaterów projektu – maluszki w wieku 
od 3 do 5 lat.

Jak poinformowała A. Michalska,  
w sześciu punktach przedszkolnych, na 
terenie gminy, znalazło opiekę i podlega 
programowi edukacji 120 dzieci, które 
uczą się i bawią przez 5 dni w tygodniu, 
po 5 godzin dziennie. Środki unijne za-
pewniają im te zajęcia do 2011 roku.  
W roku szkolnym 2010/2011 kolejny 
punkt zostanie uruchomiony w Cedzynie, 
który zapewni opiekę maluchom przez  
5 dni w tygodniu, po 9 godzin dziennie. 

Przedszkolaki mają, obok zajęć bieżą-
cych, zapewnione atrakcje w postaci: wy-

Edukacja najmłodszych za unijnę środki

Nowe przedszkole za chwilę poświęci proboszcz parafii Kraj-
no - ks. Leszek Sztandera.

Najbardziej uradowane były dzieciaki, które otrzymały mnó-
stwo prezentów.

cieczek do kina lub teatru dla dzieci. Zaj-
mą się nimi: logopeda, i psycholog, który 
służyć będzie pomocą, jeśli zajdzie taka 
potrzeba, także rodzicom. Przewidziano 
również dwie konferencje z festynami dla 
milusińskich. Dodać należy, że wszyst-
kie dzieci są ubezpieczone od nieszczę-
śliwych wypadków (odpukać !) przez 24 
godziny na dobę.

Punkty przedszkolne, zlokalizowane 
w szkołach lub innych pomieszczeniach 
gminnych, zostały przystosowane i od-
powiednio wyposażone. Każda placówka 
posiada m.in.: komputer z dostępem do In-
ternetu, telewizor, telefon oraz programy 
multimedialne i pomoce dydaktyczne.

Konferencja w Krajnie otrzymała zna-
komitą oprawę: najpierw ksiądz proboszcz 
miejscowej parafii – Leszek Sztandera 
poświęcił lokal przedszkola,  zlokalizo-
wany w pomieszczeniach b. biblioteki, 
potem odbyło się uroczyste ślubowanie 

maluchów i pasowanie ich, przed dyrek-
torów szkół podstawowych, na przed-
szkolaków. Dzieci otrzymały prezenty  
w postaci zabawek, słodyczy i przyborów 
szkolnych, a po części oficjalnej skorzy-
stały z atrakcyjnego posiłku.

Podczas konferencji nie brakło gratu-
lacji pod adresem autorów projektu, władz 
gminy – za stworzenie warunków do po-
wstania tych placówek, także podzięko-
wań władzom województwa za dofinan-
sowanie projektu. Wszyscy występujący 
na konferencji podkreślić wielką wartość 
inicjatywy pozwalającej najmłodszym 
uczestniczyć w programie, który – w myśl 
nazwy projektu – ułatwi im „lepszy start 
w dorosłe życie”.

Po południu dzieci wzięły udział  
w festynie z udziałem grupy klownów  
z „Frico-Coco-Theater” z Warszawy oraz 
małych artystów z Miejskiego Domu Kul-
tury w Kielcach. 

Inauguracja realizacji projektu na 
pewno była olbrzymim przeżyciem dla 
małych uczestników unijnej edukacji oraz 
rodziców, którzy wszystkie te świadcze-
nia otrzymują za darmo   (Kos.)

W roli głównej – przedszkolaki
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Idea festiwalu zrodziła się w cedzyń-
skiej szkole w 2000 r. Celem imprezy jest 
nie tyle odkrywanie młodych talentów 
muzycznych, co rozbudzanie turystycz-
nego ducha magicznych Gór Świętokrzy-
skich. W I edycji uczestniczyli uczniowie 
szkół z gminy Górno, obecnie zasięg im-
prezy znacznie się rozszerzył.

Od początku imprezę prowadzą Mał-
gorzaty: Maciocha i Szewczyk – Ziach. 
Każda edycja odbywa się w Hotelu 
„Echo” w Cedzynie. Powstała nawet spe-
cjalna piosenka festiwalowa, której autor-
ką słów jest  M. Szewczyk – Ziach.  

Od początku festiwal miał wielu 
przyjaciół i sponsorów, którzy pomagali  
w organizacji i finansowaniu imprezy. 
Młodych artystów zawsze oceniało pro-
fesjonalne jury – m.in. już nie żyjący An-
drzej Karczmarek, czy też Jolanta Ja-
roń, Artur Jaroń i Renata Grabiwoda. 
Zostało zaprojektowane specjalne logo, 
które jest nie zmienione od pierwszej 
edycji. Znaczek festiwalowy umieszcza-
ny jest na zaproszeniach, ogłoszeniach, 
dyplomach, gadżetach dla uczestników. 
Od 2005 r. śpiewana jest również piosen-
ka pożegnalna, będąca zaproszeniem na 
kolejny rok, stworzona przez nauczyciel-
kę szkoły - Z. Pawlik. 

Do tegorocznej edycji festiwalu zgło-
siło się ponad 90 młodych artystów z te-
renu wokół Gór Świętokrzyskich, którzy 
rywalizowali ze sobą w III kategoriach 
wiekowych. Koncerty podziwiało wielu 
zacnych gości, m.in. gospodarze gminy: 
wójt Jarosław Królicki i przewodniczą-
cy Rady Gminy Jan Sikora, radni, prezes 
LGD – Dariusz Dąbek. Gośćmi honoro-
wymi byli: wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego – Alfre-

da Zawierucha – Rubak, wicemarszałek 
woj. świętokrzyskiego Zdzisław Wrzał-
ka oraz wicestarosta pow. kieleckiego 
Marian Ferdek.

Koncert galowy zainaugurował wy-
stęp gwiazdy festiwalu – zespołu „Łore-
sie” z Bliżyna. Następnie ogłoszono wy-
niki w każdej kategorii i rozdano nagrody 
laureatom. Imprezę zakończyło wspólne 
śpiewanie przy ognisku. 

A oto wyniki tegorocznego festiwa-
lu, ogłoszone przez przewodniczącą jury,  
dr Annę Grochulską z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach i jednocze-
śnie choreografa Zespołu „Kielce”:

- w kat. szkół podstawowych, klasy: 
I - III: I miejsce Bęczków, II – Cedzy-
na, III – Skorzeszyce;

- w kat. szkół podstawowych, klasy: 
IV – VI: I miejsce Leszczyny, II – Gór-
no, III – Suchedniów;

- w kat. gimnazjów: I – Bieliny, II – 
Suchedniów, III – Bodzentyn (z terenu 
gm. Górno gimnazjaliści nie wystąpili,  
a szkoda.)

Festiwal sponsorowali:  Eko-Inwest. 
– Marcin Kowalski, Grupa Edukacyjna 
S.A., Wydawnictwo „Nowa Era”.

Patronat medialny sprawowali: Re-
dakcja Polskiego Radia Kielce i „Echo 
Dnia”.

Patronat honorowy objęli: święto-
krzyski kurator oświaty, wójt gminy Gór-
no i Rada Gminy Górno. 

Festiwal był niezwykle udany, co wi-
dać było po jego uczestnikach i publiczno-
ści (ok. 350 osób w sali). Wszyscy bawili 
się znakomicie, każdy uczestnik, a także 
goście festiwalu, otrzymali cenne gadże-
ty (szczególnie spodobały sie parasole, bo 
pogoda nie rozpieszczała). Nic dziwnego, 
że jego główna inicjatorka, dyrektor SP  
w Cedzynie Ewa Krajcarz oraz grono 
nauczycielskie, zatrudnione przy orga-
nizacji tego wielkiego przedsięwzięcia, 
mieli powody do satysfakcji i zadowole-
nia. Do zobaczenia za rok !   (J.)

Gromki śpiew  
wokół Łysej Góry

VIII Festiwal Piosenki Turystycznej w Cedzynie

Koncert Galowy VIII Festiwalu Piosenki Turystycznej w Cedzynie odbył się  27 
listopada br. w Hotelu „Echo” w Cedzynie. Impreza jest częścią projektu promocji 
turystycznej rejonu Gór Świętokrzyskich pn. „Moc Świętego Krzyża – kampania 
promocyjna produktów turystycznych wokół Świętego Krzyża”, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego. Organizatorami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie „Lokalna Grupa 
Działania – Wokół Łysej Góry” oraz Szkoła Podstawowa w Cedzynie.

Publiczność festiwalowa bawiła się świetnie.

Goście honorowi festiwalu.
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To już trzecia edycja rankingu 
Europejska Gmina - Europejskie 
Miasto „Dziennika – Gazety Praw-
nej”. Wskazuje on, które samorządy 
w Polsce mogą poszczycić się naj-
większymi osiągnięciami w pozyski-
waniu środków unijnych. Brane są 
pod uwagę wszystkie programy po-
mocowe, których beneficjentami są 
zarówno władze samorządowe, jak  
i przedsiębiorstwa, rolnicy i organi-
zacje społeczne. Ranking obejmuje 
zarówno „stare”, jak i „nowe” środki 
(z unijnego budżetu 2007 – 2013). 

Podstawą do oceny jest wartość 
przyznanej pomocy z UE, liczba reali-
zowanych projektów oraz liczba miesz-
kańców według GUS. Dane pochodzą 
z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości oraz Agencji 
Modernizacji i Restrukturyzacji Rol-
nictwa i obejmują umowy podpisane 
do połowy kwietnia 2009 r. (bez pro-
gramów przedakcesyjnych). Pominięte 
zostały niektóre ogólnopolskie projekty 
drogowe, które trudno przyporządko-
wać poszczególnym jednostkom samo-
rządowym. 

Do wyliczenia punktacji użyte zo-
stały wskaźniki wyrażające wielkość 
środków przypadających na mieszkań-
ca jednostki samorządowej, wartość 
środków przypadających na 1 projekt 
oraz liczbę projektów przypadających 
na 1000 mieszkańców. Każdej z tych 
miar nadano odpowiednią wagę. Udział 
wskaźników w ostatecznym wyniku 
wynosi 45, 45 i 10 proc. Punktacja 
wyraża aktualne, procentowe różnice 
w poziomie absorpcji i nie może być 
przyrównywana do punktacji z dwóch 
pierwszych edycji rankingu. 

W rankingu uwzględniono 2478 
gmin. Z gmin świętokrzyskich najwy-
żej w Polsce oceniono gminę Kije: 111 
miejsce – 1447,51 pkt. Wysokie miej-
sca zajęły gminy: 253 - Górno – 1074 
pkt., 329 – Morawica – 957 pkt., 745 
– Sobków - 607 pkt., 749 – Strawczyn 
– 606 pkt., 1021 Sitkówka – Nowiny – 
498 pkt.

Jak z powyższego wynika, nasza  
gmina znalazła się wśród najlepszych  
gmin polskich, także w czołówce w 
woj. świętokrzyskim, wyprzedzając 
o wiele bogatsze gminy, jak choćby: 
Morawica i Sitkówka Nowiny. To do-
bry wynik, tak trzymać ! (Kos.)

Górno w czołówce  
najlepszych  

gmin polskich

Ranking Europejska Gmina - 2009

W kat. klas: I – III zwyciężyła SP w Bęczkowie, którą reprezentowały: Magda  
Kaleta i Kasia Malecka.

W kat. klas IV – VI SP triumfowała szkoła w Leszczynach.

II miejsce w kat. klas IV - VI SP zajęła szkoła w Górnie.
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20 października 2009 roku, to ważny i uroczysty dzień 
w życiu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Górnie oraz 
całej parafii pod wezwaniem św. Wawrzyńca. W tym dniu, 
w ramach wizytacji duszpasterskiej, progi szkoły przekro-
czył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda.

Wraz ze swoim sekretarzem ks. Sylwestrem Okłą oraz 
proboszczem ks. Edwardem Kupisem spotkał się z dziećmi, 
młodzieżą, dyrekcją i gronem pedagogicznym oraz wszystki-
mi pracownikami obu szkół.  

Wizytacja zbiegła się w bardzo ważnym dla każdego 
Polaka czasie. Kilka dni wcześniej bowiem obchodziliśmy  
31 rocznicę wyboru Polaka Karola Wojtyły na papieża. Pro-
gram artystyczny, przygotowany przez ks. Łukasza Zygmun-
ta i katechetkę Jolantę Domagałę, po raz kolejny przypomniał 
nam fakty i wydarzenia związane z życiem Jana Pawła II.

Występy, recytacje i śpiew scholii parafialnej utwierdziły 
wszystkich w przekonaniu, że Jan Paweł II był i będzie Wiel-
kim Przyjacielem dzieci i młodzieży a jego słowa towarzyszą 
ich nauce i codziennym życiu. 

Ks. biskup Kazimierz Gurda  
z wizytą w Górnie

Z sesji Rady Gminy

Obrady otworzył przewodniczący 
rady Jan Sikora, witając uczestników 
sesji, z wójtem gminy Jarosławem Kró-
lickim. Po przyjęciu porządku obrad, 
radni przeszli do jego realizacji.

Na wstępie wójt poinformował o swo-
jej pracy między sesjami RG: w gminie 
wiele dzieje się w sferze inwestycji: bu-
dowane jest oświetlenie na terenie osie-
dla mieszkaniowego w Górnie, rozstrzy-
gnięty został przetarg na budowę drogi 
w tym osiedlu, gotowy jest przetarg na 
doświetlenie gminy, trwają przygotowa-
nia do rozpoczęcia budowy boiska asfal-
towego przy szkole w Górnie (z pomocą 
środków unijnych), do rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej (3 odcinki) w Cedzynie, 
do zwiększenia przepustowości oczysz-
czalni ścieków w Cedzynie, a także re-
montu drogi gminnej w Bęczkowie.

Wójt przeprowadził rozmowy w dy-
rekcji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach na temat: bu-
dowy chodnika przy drodze wojewódz-
kiej w Cedzynie (w budżecie gminy 
na 2010 r. przeznaczy się 30 tys. zł na 
projekt) oraz budowy chodnika: Górno – 
Wola Jachowa (2009 - 2010 r.). 

Wójt poinformował o piśmie z GDD-
KiA - Oddział w Kielcach – w którym 
zawarto informację o przełożeniu termi-
nu budowy chodnika przy drodze kra-
jowej nr 74 w Skorzeszycach, z braku 
środków. Gmina, mimo to, deklaruje 
wsparcie tej budowy, rezerwując pienią-
dze w budżecie inwestycji wieloletnich.

Warunki dla przedsiębiorców
Wymagania, jakie powinny spełnić przedsiębiorcy, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług (go-

spodarowanie odpadami, wywóz nieczystości ciekłych) oraz bieżące zmiany w budżecie gminy 2009 r., to główne tematy 
obrad radnych na sesji Rady Gminy – 23 października br.

GDDKiA poinformowała gminę  
o przygotowaniach do budowy kolejne-
go etapu drogi ekspresowej, na odcinku: 
Cedzyna – Łagów. Prowadzone są prace 
projektowe, realizację inwestycje prze-
widuje się w latach: 2012 – 2014.

Gmina zleciła opracowanie eksper-
tyzy dotyczącej odwodnienia odcinka 
drogi krajowej w Cedzynie. Do Rady 
Gminy wpłynęło pismo mieszkańców 
Cedzyny w tej sprawie, brak odwodnie-
nia powoduje bowiem zalewanie kilku 
posesji. Sprawa odwodnienia ciągnie się, 
jak wiadomo, od kilku lat, o czym przy-
pomniała radna Aneta Dudzik. Prze-
wodniczący rady Jan Sikora stwierdził, 
że mieszkańcom trzeba pomóc. Zgłosił 
wniosek, by wójt zorganizował spotka-
nie, z udziałem przedstawicieli GDD-
KiA oraz prezydenta Kielc (rzecz dzieje 
się na granicy miasta), w celu podjęcia 
ostatecznych decyzji. Ten problem trze-
ba wreszcie załatwić ! – powiedział Jan 
Sikora.

W tej części obrad kierowniczka 
SZOZ Barbara Raczyńska zaprezen-
towała, w imieniu wójta, informację  
o stanie realizacji zadań oświatowych za 
rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami 
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego 
(omówienie inf. opublikujemy w następ-
nym numerze).

Radni podjęli następnie uchwały  
w sprawach:

- zmian w budżecie gminy na 2009 
rok – zwiększono dochody budżetu  

o kwotę 134,1 tys. zł z tytułu dotacji 
Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzy-
skiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Po-
wiatowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie 
zwiększono o tę kwotę wydatki z budże-
tu gminy. Przesunięto także środki (242 
tys. zł) między działami gminnej gospo-
darki,

- wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca, ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
usług związanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi i wywozem 
nieczystości ciekłych na terenie gminy,  
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości cie-
kłych,

- zmiany formalnej do uchwały 
w sprawie ustalenia punktów przed-
szkolnych na terenie gminy.

Radni zapoznali się z oświadcze-
niami majątkowymi swoimi oraz funk-
cyjnych pracowników UG i jednostek 
organizacyjnych gminy – większych 
nieprawidłowości nie stwierdzono.

W ramach interpelacji i zapytań głos 
zabrali: Emil Machul, Jan Zielon-
ka, Mirosław Waldon, Aneta Dudzik  
i Cecylia Krawczyk, którzy poruszyli 
problemy gminy oraz swoich sołectw – 
szczegóły w protokole z obrad, dostęp-
nym w Urzędzie Gminy.  (Kos.)
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Zjazd sołtysów w Masłowie

Prowadzący spotkanie, prezes Zarządu 
Wojewódzkiego SSZK - Feliks Januch-
ta powitał uczestników zjazdu oraz jego 
gości: posłów na Sejm RP: Mirosława 
Pawlaka i Andrzeja Pałysa, europosła 
Czesława Siekierskiego, wicewojewodę 
świętokrzyskiego Piotra Żołądka, dy-
rektora generalnego Urzędu Marszałkow-
skiego Bernarda Antosa, starostę kielec-
kiego Zenona Janusa, przewodniczącego 
Rady Powiatu Tomasza Lato oraz dyrek-
torów i prezesów instytucji działających 

Nowa wiedza  
i integracja

na rzecz rolnictwa: Agencji Rynku Rolne-
go, Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa, Związku Rolników, Kółek  
i Organizacji Rolniczych, Oddziałów: 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego oraz Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń  a także Państwowej Inspek-
cji Pracy. Przedstawiciele tych instytucji 
przekazali zebranym najnowsze infor-
macje ze swojej działalności oraz oferty 
ubezpieczeniowe. Sołtysi wzięli udział 
w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa  

Ponad 250 gospodarzy wsi z pow. kieleckiego spotkało się - 7 listopada br.  
- w masłowskim „Dworku”, z inicjatywy Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kie-
leckiej i Starostwa Powiatowego, by pogłębić swoją wiedzę na temat działań 
władz w interesie polskiego rolnika, by wymienić doświadczenia oraz jeszcze 
bardziej się zintegrować.

i higieny pracy w rolnictwie. Szkolenie 
zakończono testem (z cennymi nagroda-
mi) na ten temat.

W masłowskim zjeździe licznie re-
prezentowana była delegacja sołtysów 
z naszej gminy: Stanisław Anioł, Ja-
nusz Bednarz, Stanisław Cedro, Ma-
rian Grzegolec, Danuta Jaros, Cecylia 
Krawczyk, Tomasz Tofil, Teresa Szlufik 
i Edward Waldon. Sołtysom towarzyszył 
wójt gminy: Jarosław Królicki.

Jak wynikało z rozmów z sołtysami, 
cenią oni sobie takie spotkania, które po-
zwalają im wzbogacić wiedzę o aktual-
nych problemach w rolnictwie, poruszyć 
i wnioskować, zwłaszcza pod adresem 
posłów, nowe rozwiązania wiejskich pro-
blemów, zapoznać sie z nowymi ofertami 
ubezpieczeniowymi oraz informacjami, 
jak korzystać ze środków unijnych. Zjaz-
dy, to także okazja do głębszej integracji  
z sołtysami z sąsiednich gmin oraz przedsta-
wicielami władz różnego szczebla.  (Kos.)

W kuluarowych rozmowach nasi sołtysi: Danuta Jaros i Stanisław Anioł.

Wójt Jarosław Królicki z gospodarzami 
gminy Miedziana Góra: Maciejem Lu-
beckim i Janem Szustakiem.
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Przez cztery dni: od 21 do 24 paź-
dziernika br., hale Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich odwiedziło 
25 tysięcy zwiedzających. 718 wystaw-
ców z 39 krajów wzięło udział w ju-
bileuszowej, 20. edycji największych 
w Polsce targów turystycznych TOUR 
SALON. Wśród nich znalazło się rów-
nież stoisko Lokalnej Grupy Działania 
„Wokół Łysej Góry”, do której należy 
nasza gmina. 

Na naszym stoisku można było 
uzyskać informacje o bazie hotelowej, 
agroturystyce, obiektach zabytkowych, 
turystycznych szlakach rowerowych 
i pieszych, jak też ciekawych miejscach 
w obrębie wszystkich siedmiu gmin, 
czyli: Bielin, Bodzentyna, Górna, Łącz-
nej, Masłowa, Suchedniowa i Wąchocka. 
Za fundusze z projektu „Moc Świętego 
Krzyża” wykonane zostały mapy, prze-
wodniki turystyczne jak też atrakcyjne 
gadżety, które rozdawano odwiedzają-
cym „wokółłysogórskie” stoisko. Trafiły 
one między innymi w ręce Elżbiety Wy-
rwicz, - dyrektor Departamentu Turysty-
ki Ministerstwa Sportu i Turystyki.

TOUR SALON 2009  
po raz drugi z udziałem 

gminy Górno

- Dla nauczycieli i wychowawców 
nie ma lepszego prezentu za ich pracę, 
niż wasze sukcesy. Pokazujecie, że jeśli 
ktoś ma jasno postawiony cel, to może 
pokonać wszystkie przeszkody, by go 
zrealizować. Wiecie, że bez wykształce-
nia trudno coś osiągnąć. Wy wybraliście 
właściwą drogę – tak świętokrzyski kura-
tor oświaty Małgorzata Muzoł zwracała 
się do tegorocznych laureatów Stypen-
dium imienia Andrzeja Radka.

Młodzi ludzie ze wsi i małych mia-
steczek, z rodzin nierzadko borykających 
się z problemami finansowymi, podob-
nie, jak patron nagrody, bohater powieści 
Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” 
uparcie dążą do zdobywania wiedzy. – Na 
stypendium zasługują właśnie ci, których 
cechuje upór, chęć wybicia się do czegoś 
lepszego i zdobywania kolejnych stopni 
wiedzy – wyjaśniał Andrzej Makowski, 
prezes Towarzystwa imienia Stefana Że-
romskiego, które przyznaje nagrodę.

Wśród laureatów znalazła się Justy-
na Kopczyńska z Krajna Pierwszego  Tegoroczni laureaci Stypendium Radka.

Justyna Kopczyńska  z Krajna I wśród laureatów

Stypendium Radka  
dla najzdolniejszych

Już po raz 23 ambitna i uzdolniona młodzież z małych miejscowości została 
wyróżniona Stypendium imienia Andrzeja Radka. Pomoc w wysokości 1300 zło-
tych otrzymało 21 uczniów i studentów z województwa świętokrzyskiego.

- uczennica IV Liceum Ogólnokształcące-
go im. H. Sawickiej w Kielcach. Jej śred-
nia ocen, to 4,0. Bierze aktywny udział  
w życiu liceum, ostatnio była zaangażo-
wana w zbiórkę pieniędzy na pomoc cho-
remu alpiniście.

Marian Grzegolec - sołtys Górna 
od prawie 30 lat, od 1979 roku do-
wódca sekcji OSP w Górnie, sekretarz 
Zarządu OSP Górno i skarbnik Za-
rządu Gminnego OSP. Odznaczony 
najwyższym odznaczeniem w straży – 
Złotym Znakiem Związku OSP. Czło-
wiek naprawdę wielki tak sercem jak 
i duchem. 

W wyborach uzupełniających – 15 
listopada br. - wybrany został radnym 
gminy Górno. Wszystko to dowodzi, że 
mieszkańcy wsi Górno doceniają jego 
zaangażowanie i obdarzają zaufaniem. 
Wierzą, że p. Marian będzie ciężko praco-
wał na rzecz swojego sołectwa. To dzię-
ki jego staraniom wybudowano ośrodek 
zdrowia, drogę przez wieś i oświetlenie. 
To on biegał za tym, by MPK urucho-
miło autobus miejski do Górna. Czyn-
nie brał udział w budowie sieci wodo-

Marian Grzegolec  
- nowym radnym

ciągowej i telefonicznej. Przyczynił się 
do gruntownego remontu remizy OSP, 
wybudowania pięknego, nowoczesnego 
gimnazjum oraz chodników. Nowy rad-
ny zapowiada, że na tym nie koniec jego 
pracy na rzecz wsi. 

Składamy mu serdeczne gratulacje, 
życząc owocnej pracy dla dobra gminy 
oraz efektywnej współpracy z samorzą-
dowcami. (J.S.)


